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A z  e lő f iz e té s i p én zek

a liiadó-lii va talboz
(Pest egyetem-utcza 4. sz.) bérmentve intézendok.

A HAZA HÖLGYEIHEZ.

Hogy amaz emelő felszólalásoknak, melyek vállalatom folytatására buzdítanak az anyák ér
dekében, kétszeresen megfelelhessek, nagy tekintélyek bátoritásinak s több anya rám nézve megtisztelő 
óhajtásának engedve, eltökélém az „A nyák  hetilap já t“  szélesebb téren kezeln i, s más czim m el ruházva fel, 
tarta lm án is változtatn i, a mennyiben vá lla la tom  ezentúl nem egyedül a z anya, hanem egész csa lád ja  
Szám ára leend Összeállítva, s azt folyó évi januártól fogva nem mint hetilapot, hanem mint diszesen kiál- 
litott, s minden hónapban egyszer megjelenő füzetet vagyok bátor tisztelt olvasónőim kegyeibe ajánlani.

Ezt közzétéve, nem szükség ama kis zavarok miatt hosszas mugyarázgatásokba bocsátkoznom, 
melyek az „Anyák hetilapja“ kiadó hivatalában, az utóbbi hetek alatt, az előfizetni kivánókat meglep- 
heték, csak azt kell tisztelt olvasónöimmel világosan tudatnom, hogy nevezett lapom minden folyó évi 
januárra szóló előfizetője, most megjelenő füzeteim által fog kármentesittetni, mely csere, az előfizetőre 
nézve minden esetre előnyös leend, miután ez mind külső kiállítása, mind szélesebb téren működő tartal
mánál fogva, sokszorosan meg fogja haladni amannak terjedelmi körét.

Minden törekvésem oda fog hatni egyébiránt, hogy az anya serdülő és felnőtt leányaival együtt, 
méltó olvasmányt nyerhessen, hogy c kizárólag családok számára kezelt vállalat, érdemes is legyen minden 
miveit család pártfogására.

Nem szükség mondanom, hogy magammal komolyan számot vetve inditom meg füzeteimet, s együtt 
érezve minden anyával a hiányokat, melyek az irodalom terén családéletünkre nézve, kellőleg betöltve még 
nincsenek, mellőzni fogok minden nap- s időhöz kötött érdekű dolgot, miket szépirodalmi s divatlapjaink, 
különben is nagy bőségben nyújtanak, egyedül családi szempontból indulva ki, csak a lélek S Ízlés nemesí
tése, s tanulm ányi tárgyak lesznek szemeim előtt.

Történeti és topographiai tá rgya k ; episodok, egyes nagy embereink életéből; a régi s az újabb kor 
nevezetes férfia i s asszonyainak életirása i; földtani s term észetrajzi tá rgyak ; hazai és kü lföld i népszoká
sok ra jza i, valam int újonnan fe lfedezett népismertetések; ta lá lm ányok, nagyszerűbb építmények s v i lá g 
csodák festései; u tazások s nti ka landok ; érdekesebb adom ák egyes nagy emberek életéből; m esék; 
m ondák; erkölcs nemesítő életképek s Ízlést m ivelö arany mondatok; értekezések a zene, irodalom , s 
egyéb m űvészetekről, h e ly lye l-közze l e gy -egy  új s feladatom m al öszhangzó költem énynyel fű szerezve,
képezik vállalatom tartalmát, mely minél változatosb, élvezetesebb s tanulságosabb lesz, annál inkább 
megfelelhet czéljának; — azon czélnak t. i. hogy az olvasás szükségének érzete, mely hála Istennek! min
den miveit s lelkes nőkebelben fölébredt e hazaszerte átalánosan, családéletünkben is folytonosan s mél- 
tólag legyen ápolva s táplálva.

Nagy szerénytelenség volna részemről, ha egyedül önerőmre támaszkodva, merném ily magas czél
nak elérését kitűzni, vagy csak reményleni is; de a mellett, hogy minden czelnál, mely tiszta, érzi a szív 
Isten közelségét, s én kétszeresen s mély hálával érezhetőm, oly tekintélyek részvéte s pártfogása által, 
minő azoké, kik vállalatomat felszólalásukra érdemesíték, mind az által reményleni, hogy feladatomnak
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teljesen megfelelhetek, az bátorított, hogy füzeteim hasábjain oly nevek is fognak ragyogni, melyek egész 
hazában ismerve, tisztelve vannak, nevek, mikkel gyermekeinket foglalkoztatni, első anyai s honleányi kö
telességeink közé tartoznak.

De nem nevezek senkit bár megtehetném, — hiszen első füzetem pár hét alatt, még február folytán 
meg fog jelenni, hadd beszélje az tényleg maga el, s valósitsa mindazt meg, mit én legfelebb sejteték.

Csak azt említem még, hogy vállalatom

czim alatt fog megjelenni, s idönkint az élet- és történetírások mellett

hogy csinos külsejében a szem is örömöt találjon, s oda ülhessék az mind tartalom, mind külalakjára 
nézve, minden családanya s kisasszony asztalára.

Azt talán fölösleges is befejezésül megjegyeznem, hogy miután magam is asszony, és anya vagyok, 
mint minden effélében eddig is tevém, úgy ezentúl is lelkismeretesen, s teljes gond- és ovatosággal kezelen- 
dem vállalatomat, hogy minden anya aggodalom nélkül adhassa azt olvasmányúl leánya kezébe.

Pest, jan. 1-én 1862. Vachott Sándorné.

Előfizetési föltételek :
A „Sziinórák“ czimü folyóirat előfizetési ára postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordatva : 

Egész évre (1862.) 12 füzet 0 ft. félévre (1862.) 6 füzet 3 ft. 
füűsT Az előfizetési pénzek bérmentve az alulirt kiadó-hivatalhoz intézendő к.

Tíz előfizetésre egy  ingyen-példány já r .

A „Szünórák“ kiadó-hivatala.
(Egyetem  utcza 4. szám.)

A g y ó n t a t ó s z é k .
E g y  k is  m o n d a  fé le .

(Vége).

A bűnös föltárva szive bensejét, mind azt meg
gyónta, mitől még a férfiú kebel is hangosabban do
bog és feszül, meggyónta legfőbb bűnét : azt, mi szi
vét melegité, emelte — s tett és dicsvágyra ösztönzé, 
— meggyónta szerelmét, szép gyóntatója iránt,

S vájjon van-e bünbocsánat, van-e remény 
számomra? — Ivérdé azután halkan, hogy mielőtt 
barátaik elérnék a romokat, megtudja, üdv, vagy 
kárhozat vár-e reá.

Igen — Susogá Edita oly csöndesen, minő a só
hajtás^ ez egyetlen, rövid szó, egész kis menyorszá- 
got zárt magába.

Mind ez egy perez müve volt csak; a fiatal pár 
alig válthatott egy meleg kézszoritást, alig tiikrö- 
ződheték szemeik sugarában mindaz kölcsönösen visz- 
sza, mit szó ily pillanatban ki nem fejezhetne, midőn 
a mind inkább közeledő léptek zaja a mennyből visz- 
sza rántá őket a földre.

De a jövőnek szép, szilárd alapja meg vala már 
vetve, s a halk fogadás, mit a nélkül tőn mind a 
kettő, hogy egymás szándokáról tudtak volna, a sze
retet oltárának kétszeres áldását hinté fiatal fej ökre.



Add áldásodat frigyünkre! — Monda esdeklőn S miután a rombadölt kápolnát az ifjú házaspár 
emelve föl tiszta szemeit. csakugyan fölipitteté, mely jelenleg a leglátogatot-

0 , hatte már választottál,s azért osztogattad oly kön- tabb kálváriák egyike, hova a faluból meneteles, tiszta 
nyeden a kosarakat? szólt Kelmenffyné mosolygva, mi- út vezet a hegyek közé, — s a gyóntatószéki esemény 
után inegálda teljes anyai szivéből, Edita választását, hire lejutott a helység kunyhóiba is, ki csodálhatná, 

b most, elbeszélte a lányka anyjának, az egész ha az, mi a nép ajkain mondaként forog, a legtávo- 
gyóntatószéki jelenetet, mit ez, később, jó barátnéi labb vidékekről is összecsöditi a látogatókat, s szent 
közt, kedelyes társalgás közben ismét tovább adott, hitté vált minden anya s leány keblében : hogy ki 
S miután a különös gyónásnak, rövid idő alatt a leg- ama gyóntatószékben gyónja meg bűneit, s azok bo- 
boldogabb házasság lön vége, senkit meg nem lephet, csánatáért Mária oltára előtt imádkozik, annak leg- 
hogy Edita minden barátnéja megkisérte Mária ol- j bensőbb óhajtását meghallgatja az ég s boldoggá te- 
tara előtt boldog jövőért imádkozni. szi maradékait is. —

A magyarok Istene.
Félre kislelktiek, a kik mostan is még így  keresztül éltünk hosszú ezer évet:
Kételkedni tudtok a jövő felett, Ezer évig azért tartott volna meg,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős Istenség Hogy most, a midőn már elértük a révet,
Őrzi gondosan a magyar nemzetet! Az utósó habok eltemessenek ?

El az a magyarok Istene, hazánkat Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Átölelve tartja atyai keze; Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Midőn minket annyi ellenséges század Nemhogy egy Isten, de még ember sem űzhet
Ostromolt vak dühhel : ő védelmeze. Ily gúnyos játékot gyermekeivel!

Az idők, a népek éktelen viharja A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
Elfujt volna minket, mint egy porszemet, S büntetéseit már átszenvedte ő;
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta, De erénye is volt, és jutalmat érte
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett. Még nem nyert . . . jutalma lesz majd a jövő.

Nézzetek belé a történet könyvébe, Élni fogsz, hazám, mert élned kell . . . dicsőség
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát, És boldogság lészen a te életed . . .
Mint a folyóvizén által a nap képe, Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Áthúzódik rajta arany híd gyanánt. Várd örömmel a szép derűit ünnepet! Petőfi.

Képek a női nevelésről.
Rudolphi Karolin után.

HARMINCZHETED1K LEVÉL. búnkból a terembe jövünk, reggeli előtt rendeeen
Zongoratanitót akarok a gyermekek mellé ven- zongorához ülök, s eljátszom egy reggeli zsoltárt, 

ni. Mind a három leányka hajlamot mutat a zené- mig a gyermekek körül vesznek s fölemelik hangocs- 
hez. A zongorázáson kivül a mi két leányunk már káikat. Ha az ének bevégzödék, reggelizünk, 
meglehetős készültséget tanusithatna, s Klára is gya- A reggelit követő óra — nem is tudom minek 
kor lőtt, (apja adott neki idáig órákat) még egyéb nevezzem? — észlelő s ész gyakorló óra. Szavakat 
hangszert is választa mindenik magának, Matild a intézek t. i. hozzájuk, miknek magyarázatát kivánom. 
hárfát, ída a lantot és Klára a guitárt. Lóránt flau- Tegnap adtam az első ilyen órát. Klárához intéztem 
táz és hegedűt is játszik. S igy jövőben kedves kis első kérdésemet.
házi zenekarod lesz. ída hangja nagyon csinos lesz; Én. Miért vagyunk itt együtt, édes Klárám?
hallása is nagyon gyöngéd s tökéletes tisztán han- Klára (Hirtelen és vidáman). Hogy valamit ta
goztát; de mint az egész kis lény, oly gyöngéd a nuljunk, édes Selma néni. 
hangja is, s épen azért művészi énekben nem szabad Én. Mit teszen az a tanulás?
öt korán gyakoroltatni. Matild hangja kemény, mig Klára. Hogy mit teszen? Ó, édes néni, tanulni
Klára hangjában van valami Matildénak erejéből s annyit tesz — igazán nem vagyok képes kifejezni, 
ídáénak gyöngédségéből. Ha reggelenkint hálószo- Én. Mond úgy, amint tudod, hiszen nem szűk-
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scg, hogy úgy hangozzék magyarázatod, mintha fel- köti le egyik tüt a másik után, s mint következék 
nőtt leány mondaná. Csak azt szeretném tudni, ér- egyik sor a másikra; oda, hol elkezdte, jegyet kötött, 
ted-e, miről van a szó. bogy láthassam, mint nő az egész. Ekkor megkisér-

Klára. Tanulni annyit tesz : hiszen talán csak tété velem a szemet, mit ö felszúrt, áthúzni, aztán 
tudom — ejnye de bolió leány vagyok, igazán, utóbb majd ö, majd én kötöttem le egy szemet, később majd 
még nem is leszek képes megmagyarázni. ő, majd én, egy tüt. így gyakorolt egy ideig, még

Én. Végy magadnak időt, gyermekem. Ha az kötni jól megtanultam. S most azt nem foghatom 
ember időt vesz magának, s gondolkozik, mindig vi- meg, egykor miként tetszhetett az egész kötés ne- 
lágosabbá válik a homályos sejtelem, s mások szá- héznek.
mára is világosabban vagyunk képesek azt előadni. Én. Mind ketten megjegyezhettetek e tanulások-

Klára. Tanulni annyit tesz — (türelmetlenül), nál kétfélét, mik által a tanulás eszméjét megfej thet- 
Igazán nem tudom édes néni, mi együgyü is va- nétek.
gyök én. ída. Szabad most megmondanom, mit teszen ta-

Matildra s Idára tekinték, ők is hallgattak mind- nulni? Engedd meg kérlek édes néni. 
ketten. Én. Hadd halljam gyermekem.

Én. Még soha nem tanultatok kis lányaim talán ída. Annyit teszen, mint egy dolgot, melyet nem 
semmit. érténk , mind addig észlelni, mig megértjük; s ha

Mind hárman, nevetve. De igen, hiszen minden megérténk, addig gyakorolni, mig magunk képesek 
nap tanulunk. vagyunk megtenni.

Én. Hát édes Klárám nevezz nekem mint példát, Én. Jól van kis lányom (Matildhoz). Mond meg 
csak egy dolgot, melyet tanultál. csak te édes Matild, kellene vagy kell, mindegy-e?

Klára. Tanultam Írni, varrni, főzni, és — Matild. Nem Selma néni, nekem úgy látszik,
Én. S mielőtt tanulni kezdtél, tudtad-e, miként mintha nem volna mindegy, 

kell tenni, ha Írni akarunk ? és tökéletesen jól Írni? Én. Miként különbözteted meg a kettőt egymás-
Klára. Nem. Oly sokszor nézegetém a leveleket, tói? Mert ha nem egyenlő, úgy különbségnek kell 

miket atyám irt vagy vett, s meg nem foghatám, mi. köztök lennie.
ként lehet a gondolatokat papírra tenni, s azt gondol- Matild. Igen de a különbséget megmagyarázni 
tani, hogy én azt soha nem fogom tudni. S miként nem tudom.
lehet egész beszélgetéseket papíron folytatni s arról Én. Kisértsd megmagyarázni külön mind a ket- 
leolvasni, ezt nem bírtam felfogni. töt; akkor a különbség magától napfényre jő.

Matild. S én, mielőtt kötni tanultam, egyátalá- Matild. A kellre nézve hamar tisztába jövök, de 
ban meg nem foghattam, miként alakulhat egy haris- a kellene magyarázata bajos lesz nekem, 
nya az által, hogy a kötőtűket folytonosan mozgatja Én. Hadd halljam hát, mi az a k e ll; ída vagy 
a kéz. Mert oly sebességgel történék az, még ha oda Klára majd kisegítenek aztán bennünket a másikra 
néztem is, hogy semmit nem érték az egészből. nézve.

ída. S én a zongorával voltam épen úgy. Ha a Matild. Például, kell hogy minden perczbe lé
mamát oly sebesen hallottam játszani, nem bírtam lekzetet vegyek.
semmi módon felfogni, miként van az, hogy oly sok Én. S miért kell édes Matildom?
hang és változatosság, mind csak egy dallamban ol- Matild. Mert kényszerítve vagyok. Nem mulaszt-
vadnak össze. S ha aztán fölállt, és kiment a szobá- hatom el.
ból, én siettem a zongorához, s el kezdtem verni ke- Én. S mit értesz az alatt, mi arra kény szerit?
zeimmel, — de az fertelmes egy zűrzavar volt ám Matild. Azt megint nem tudom megmondani,
aztán. Én. Majd megmondom hát én. Természetednek

Én. S midőn írni tanultál Klárám, miként vala azon ösztönét érted, mely erősebb akaratodnál. S ezt, 
akkor ? szükségnek nevezzük. S igy azt, mi azon szükségnek

Klára. Először betűket kelle utánoznom, aztán engedni ösztönöz, melynek alárendelni kényszerülünk 
azokat összetenni, mint tagokat, azután mint szava- magunkat, hogy nevezed?
kát, mig végre több szót kelle összetennem, hogy va- Matild. Kell. Most már tudom, s megmagyarázni 
lami gondolatot fejezzenek ki, úgy, mintha valakihez is képes volnék.
beszélnék, s igy, mielőtt észre vettem volna maga- Én. És te édes ídám, érezted-e már mi az a kell?
inat, egy levélke készen volt, s most már meg tud- ída. Igen, kedves néni, igen gyakran, minden
tam fogni, miként alakult az egész. nap, minden pillanatban.

Én. És veled, Matild, midőn kötni tanultál, hogy Én. Például? 
kezdte tanitónéd? ída. Például a minap, mikor Gertrud reggeli két

Matild. Igen lassan kötött előttem, hogy láthas- órákkor indult, és te jó Selma néni, fenn maradtál^ 
sam, mint húzza át egyik szemet a másik után, mint hogy öt elindulni láthasd, akkor én is fenn akartam
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maradni, ideje lett volna már feküdnöm, de addig okosan kell magát viselni, s miért azt, hogy kellene? 
kértelek, mig igy szóltál: majd meglátjuk, képes Klára. Hogy is mondtad csak az imént nénikém? 
léssz-e. Allitám, hogy minden esetre. Tiz órakor Jól megértéin a szót, s most még sem jut eszembe, 
azonban már fáradt voltam; folytonosan csevegtem Én. Л szűk —
Gertruddal, hogy éber maradjak. Tiz óra után el-el Klára. A szükség kény szerit bennünket arra, va- 
bolintottam; akkor a zongorához mentem játszani, lamint a lélekzet vételre is.
később himezni akarék, de semmi nem használt. Alud- Én. Es téged Klárám a sirásra, ha bánatos vagy, 
nőm kellett. S midőn Gertrud két órákkor még egy- a nevetésre, ha valami bohókásat látsz vagy hallasz, 
szer elbúcsúzni tőlem, oda jött, alig volt képesfföléb- és ídát arra, hogy aludjék, ha egészen kifáradt. De 
reszteni. S igy már máskor is elégszer jártam. mi szélit fel bennünket arra, hogy okosan viseljük

Én. S most te adj a kell felöl valami példát, magunkat, ha nem a szükség? A szülőid iránti szere- 
Klárám. tet-e Klárám, vagy az irántami ? vagy —

Klára. Midőn hazulról elindultam, vidám és bol- Klára. Gyakran az, édes néni, de nem mindig, 
dog kivántam lenni, mert hiszen magam ohajték hoz- Olykor valami más is ösztönöz reá. De nem tudom 
zád jöni; mert tudtam, mi jó vagy édes néni, s mi so- honnan. —
kát fogok nálad tanulni; épen azért semmi módon Matild. Igen, ezt én is szeretném tudni, hogy az 
nem akartam sirni, hogy a mama és Betti se sírjanak, bennem, mi igy szól : légy okos, légy jó akkor is, ha 
mert nem tudom nézni, ha ők sirnak. S mégis, midőn Selma néni nem lát, s ha senki nincs is jelen. Ez csak 
a kocsira akarék lépni, s a mama és Betti ismét és nem lehet afféle szükség.
ismételve megcsókolának, zokognom kelle, különben ída. Ó, Selma néni mi az, mi bennünk igy be
megszakadt volna a szivem. S itt megválva atyámtól, szél : ezt kellene, amazt nem kellene ? 
épen úgy jártam; jól tudtam, hogy nincs okom si- Én. Az emberek ezt különbözöleg nevezik el; 
rásra, s az atyám is figyelmeztetett az úton, hogy de bár minek keresztelék is, ész — vagy lélekisme- 
okosan kellene magamat viselnem, ha ö távozik, s retnek,erkölcsi érzelem vagy-bennünk lakozó törvény- 
még is sirnom kellett, semmi nem használt. Máskor nek-e, mindig ugyan azon hangot érték kebleinkben, 
meg nevetnem kell, ha valami bohókásat látok vagy mely bennünket a jó felé vonz, s a rosztól visszatart, 
hallok, ha akarom, ha nem. melynek ha akarunk, könny ti ellentállni. Azt tenni tehát,

Én. Most már látom gyermekeim, hogy tudjátok mit tennünk kell, annyit tesz, mint a szükségnek alá 
mindnyájan,mi az a kell; de Klára az imént kimondá vetni magunkat; annak engedni pedig, mit tennünk 
a kellene szót is, s pedig úgy, hogy azt hiszem, jól kellene, annyi, mint engedelmeskedni amaz ismeret- 
érté maga is mit mond. len szónak keblünkben, mely oly mélyen lakik ben-

Klára. Én, édes néni ? — igazán nem emlékezem, nünk s uralkodik felettünk, s mégis, mintha egy más 
Én. Igen, te gyermekem. Azt beszéléd, hogy világból beszélne át hozzánk, s mely oly szentté, s 

atyád mondta, miként okosan kellene magadat vi- annál szentebbé válik sziveinkben, minél hivebben kö- 
selni. Ezt csak azért hitted el mert atyád mondta ? vetjük intését, úgy, hogy végre Isten szavának kell
v a g y_ azt ismernünk. —

Klára. Nem, magam is érezém, hogy úgy kellene, A gyermekekre nézve mondhatlan jó s derítő 
hogy mindenki tartozik jól viselni magát. hatású volt ez óra.

Én. Mért nem mondják hát, hogy az embernek Isten veled édes Emmám!

A n ő i  h i v a t á s .
Egy angol írónő gondolatai.

becsű, mint a legnagyobb, ha nem sikerült. Ha azon- 
N öi h ivatáem od ok . ban komoly megfontolás után választott magának

Épen azért tegyenek a férfiak mit tetszik, -  kik pályát, azon becsületes meggyőződésben, hogy az leg- 
oyakran tízszer hiúbbak s dicsvágyóbbak mint mi -  inkább neki való, mert az leginkább nyújt alkalmat 
az asszonyoknak azonban azt tanácsolnám, hogy ve- számára, jót eszközölni s létele föladatát betölteni -  
iryék mind erkölcsi mind szellemi képességeiket a leg- az esetben igyekezzék annak a legnagyobb lelkusme- 
alaposabb és szigorúbb bírálat alá, mielőtt a művé- retességgel megfelelni. S ez komolyabb, sokkal komo- 
szeti, vagy irodalmi pályát megkísértenék, dicsvágy- lyabb mint a feltörekvő fiatal lélek, vagy a könnyen 
ból va°y kereset módúi. Szeretnék mindenkit meg- kielégíthető középszerűség csak álmodná is : kitartó 
győzni0 arról, hogy a legkisebb is, ha tökéletes, több munkásságból áll ez, s hajthatlan bátorságból, mely
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minden gondolható nehézségek közt, balsors s egyéb váncsiságának sikerül, minden asszony legdrágább 
küzdelmek között feltartja magát — sőt mind ehhez jogába — háziassága érinthetlen szentségébe, betola- 
gyakran még küzdelem is hozzá járul oly vérmérsék- kodni.
lettel, melyre nézve mind ez a legnehezebb. Le génié Könyveik s képeikkel azonban, ha már egyszer 
c’est la patience, mondja Buffon, s bár ennél még ma- fölléptek, küzdjenek elsánczolás nélkül. Azt kivánni, 
gasabb igazság is létez — a mennyiben minden tűre- hogy neme miatt legyenek tekintettel iránta, minden 
lem sem pótolhatja a velünk született genialitást — asszonytól gyávaság. Ö föllépett a szellemi törekvés 
mind a mellett ennél alig mondatott igazabb szó, kü- közönbös deszkáira — lelkileg fölfegyverzé magát, s 
Ionosén asszonyokra alkalmazva, ha oly pályát vá- igy kénytelen a jogos, fölszentelt fegyverekkel küz- 
lasztának, mely tölök,nem kevésbbé mint a férfiaktól, dehnet víni, melynek legcsekélyebb jutalma szemei- 
fáradatlan szorgalmat, s néha egész életidő átengedé- b en , mikből az asszony mosolyát és könyeit soha 
sét, követeli. nem számüzheté, ama nyilvános elismerés lesz, mit

Mert boldoggá, emberi fogalmak szerint a leg- nevezetességnek mondanak, 
szebb hivatási pálya sem tesz mindig; azt megra- S e nevezetesség, nyertük legyen bár a festészeti 
gadni, gyakran nagy áldozatba kerül, mig sok eset- — ^agy irodalmi pályán, minden esetre tisztább s 
ben magával hozza azokat, s ezer félremagyarázatok, kevesebb veszélylyel van kapcsolatba, mint az, mely 
példázgatás- és kisértetek a következményei. Sőt, mi- a színpadon vivatik ki.
vei mi átalában sokkal kevésbbé vagyunk dicsvágyók, Bizonnyal azt mondanák erre ellenvetésül, hogy 
mint a férfiak, úgy ránk nézve a legnagyobb követ- a nagy tehetség nem azért adaték, hogy mértékbe 
kezmények is kevesebb elégültséget nyújtanak. Elég vessük^ — hogy egy Rachel vagy Lind Jenni, miután 
ünnepelt iróné s kitűnő művésznő sóhajthatott volna teremtve voltak, nem hiába valának teremtve. Nem 
fel a költönövel, ki a dicsőség legmagasabb fokáról is tudnám okát, miért ne képezhetné ki egy nagy szi- 
is vissza vágyott a háziasság körébe, s halhatlan so- nészné nagy énekesné saját és az átalános jóra nézve 
rokban örökité meg boldogtalanságát. tehetségeit; kegyetlenségnek, sőt veszélyesnek talál-

S ha átnézünk is a két ellentéten, mely az asz- nám, a lángészt, mely minden hatalommal fejlődés és 
szony jelleme és hivatása közt létez, vájjon nem fog-e szabad mozgás után törekszik,elnyomni akarni, azért, 
mindig kérdés maradni, hogy a jó nagynéne, ki ház- mivel nem akar alkalmazkodni a közönséges női fej
ből házba siet, hogy magát mindenütt hasznossá te- lödési menethez. De mind a mellett ez utolsó, mely 
hesse, — vagy a leány családanya, ki saját családja jelenleg a nő előtt nyitva álló magasabb hivatásimó- 
hiján egy sereg kis árvát gyűjt maga köré, minden dók közé tartozik, mégis legtöbb veszélyek s nehéz
gondjaival, de csak fele örömével egy valódi anyának ségekkel jár, a mennyiben ennek gyakorlata, egész 
— sőt maga a tevékeny öreg kisasszony, ki eltökélé, személyiségünket kivánja.
mindent helyrehozni, minden kritikus esetnél, hol Festhetünk egész sor képet, és Írhatunk össze 
szükség van reá — s elvétve akkor is, ha nincs reá sok köteteket — alkotásink eredményei a fél világon 
szükség — bele szól a dolgokba — ismételve mon- elterjedhetnek — s mégis e mellett magunk szép 
dóm, nagy kérdés marad, hogy mind ezen asszonyok- csöndesen ülünk honn, s oly egyszerűen s békésen 
nak nincs-e okosabb s épen azért boldogabb létezé- élünk, mint akármely közönséges asszony. Egészen 
sök is, mint a leglángeszübb asszonyé vala, ki valaha másként áll a dolog azokkal, kik magukat a szinpad- 
a világot elragadd. nak szentelik : ezeknek állandóan, nem csak szellemi-

Csak hogy boldognak lenni, nem fő dolog a föl- leg, de személyesen is a közönség elé kell lépniük, 
dön. A genialis asszony, ki hivatását fölismeri, sem melynek ezemei épen oly jól megismerkedik külsejé- 
aggodalom sem álszemérem miatt ne szűnjék meg azt vei mint szellemével; s minden bírálat, legyen bár 
folytatni. A gúnyolódás időszaka elmúlt már e rész- dicséret vagy ócsárlás, szükségképen csak személyes 
ben, s az nevezetes tény, hogy a legjobb családanyák lehet. Ily állás magában véve is ellentmond bizonyos 
között, kik a tűvel a legpontosabban tudnak bánni, természetes érzelemnek, mely Éva anyánk minden 
vannak asszonyok, kiknek nevei a világ előtt eléggé is- leányával vele születik, nevezzük bár szeméremnek, 
mertek, s kik irodalmi foglalkozásuk mellett mind szerénység vagy tartózkodásnak. A fiatal leány, ki 
saját,mind családanyai dolgaik felöl a leglelkiismere- mint élőkép, először mutatja magát nagyobb társa- 
tesebben gondoskodnak. Megnevezhetném őket de a ságnak — a kezdő énekesné, ki első kísérletének pró- 
világnak semmi egyéb köze hozzájuk, mint könyveiket báját készül letenni — iíju imádója egy ünnepelt szi- 
olvasni s képeiket megnézni. Mindig magában az asz- nésznének, ki fényes bálványát először képzeli felesé- 
szonyban kell feküdni a hibának, ha a közönség ki- gének — meg fogja érteni, mit gondolok.
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Gyermekjá tékokró l .
M— Lina után.

Hetedik játék-alkalmazás. találja, süt valami olyas alkalmazása is jutott eszébe
Lili és szines labdája. a labdának, mit a gyermek az Ő távollétében is foly-

A kis Lili ott ül a szőnyegen, az anya varr, s tatl?at’ 8 a kis Lilit fe jté séb en  lényegesen fogja elő-
oda adta kis lányának a kék labdát. Most már Lili se&ltenl-
szabadon tud mozogni, ide-oda csúszni, sőt mász- . A szoba-föd(^ eth eZ jő erős zsinórt erősít, s egy, 
kálni is. a zsindrnak megfelelő erejű labdát, erősít annak vé-

Az anya csekély távolságra ül tőle varrásával, s géheZ’ mely úgy fU°'S' ho» ’ a gyermek elérheti, ha a
egy kis dalt dalol. szőnyegen ül.

Lili) a labda felé kapkodva s csúszkálva, szeretné 
1S a » eie . * ^ k azf birtokába keríteni. Ezáltal a labda könnyű lebe-

Olyan, mint Lili kék szeme, p sbe JÓ* A ^ m e k  .latszik ЧУ  idei g a lebegő, lágy
Ha felém mosolyog vele. labdával, végre megragadja, s átfogja mind két kis

луг' , i, . , . г л kezével. De csak hamar vágya támad fölemelkedni, aMar többször is dalolt így a kis Lilinek, sőt а 1 о 1 л , . . , ,  G; x . . .  . . \
nn-nf io 4. 4.4. 4.л í i i  . j labdába biztos támaszpontot talált, s miután azt olykék eget is megmutatta, aztán a labda színére tette *1^ 1 ^  lx,. л г.. . . . .и+ л о , ° ’ .. , , szilárdan látja a felülről lefüggő zsinóron, ő is a zsi-ót figyelmessé, vagy a tükörhöz vive a gyermeket, r , \  .л . XT , , ’ . ..
1 ., , ,. i t t . ’ nórba akar fogódzni. Nagy fáradsággal igyekszikannak szemeit hasonlitgatta a labda színéhez. S igy r. 1 mi • л , u , y 0 0  _T ii• u a n . , , , , felállni; soká azonban sehogy sem megy a dolog, deLili észrevette, hogy az ég, az ö szemei, és a labda, x , ? ’

Pffva»inibV о n • + w i 1 4  c egyszerre csak az atya erős kezében, mely a zsinórtegyszmuek, s hogy ezen szint kéknek nevezik. S most ро1п 1 1 . л . Tfelébb huzá, támaszt nyer a kis Lili s csakugyan fol- 
már ha az anya kék ruhácskajaba öltözteti őt, vidá- n rí mx , . 1 i ^. , , . , , , ’ emelkedik. Meg azonban inog egy keveset, de nem so-man gagyogja : „kék ruha, mint a labda.“ w  & '  Л’ kára érezni kezdi a szilárd padlót kis lábai alatt, mit

IVyolczadik játék-alkalmazás. dobogva, mintegy meg akar kísérteni.
Most az atya majd föl húzza, majd leebb bo-

Mint tanul meg a kis Lili állni a labda mellett. / , •  • , , . , J ,csatja a zsinórt, s a gyermek vele együtt hajol meg, 
A labda játékot ez ideig csak az anya gyakorló vagy fölemelkedik, s mellette nem csak pompásan 

kedvenczével, most azonban, miután az atya is észre- mulat, s mind könnyebben tamil állni, de kar- és 
vette már, mi befolyásos annak hatása a gyermekre lábizmai is erősödnek.
nézve, megkísérti azt tovább is vinni. Neki természe- Figyelmes szülőket ez egyetlen példa is meg- 
tesen nem sok ideje van effélékkel foglalkozni, de ki-1győzheti, hogy a labda-játék által mennyire fejlődik 
vételkép mégis megteszi, miután oly jótékony hatásúnak | a gyermek öntevékenysége.

Mutatvány
Jósika Miklós „Két élet“ czimű, sajtó alatt levő regényéből.

VIII.
Ha Kálmánnak kettős eleiében minden lefekvést ősanyát megjelenni láttuk, mi történt legyen? és val- 

és minden felébredést figyelmünkkel kisérni akar- jón amaz ókori Kálmánnal miként fogunk valami 
nánk; igen természetes, hogy egyhangúságba esnénk, újabb látogatás alkalmával találkozni? Ezt csak ké- 
s köteteket kellene tele Írnunk, mire semmi kedvünk; söbb tudhatjuk meg.
azért eseményeink folyamában a nagyobb horderejű Most legelébb is Hederfáyt kell felkeresnünk — 
s hatású jelenetek alkalmával, fogjuk az ellentétet a nem ok nélkül pedig; mivel az ifjú urnák nagy ter- 
két élet közt bemutatni; természetesen, el nem ha- vei valónak.
nyagolván az összefűző lánczolatot, úgy hogy véget Látta, vagy legalább hiúságának nagy híilemére 
érvén eseményeink, körül-belől mindakét élet tárva látni gondolta, hogy Ágnes, kibe pedig halálosan sze- 
1 egyen előttünk s kezünkben a kulcs azoknak megité-1 relmes volt, — legalább ő ezt mondta, — koránsem 
lésére. oly előzékeny iránta; mint nem egyike azon szép és

* * * kedves leánykáknak, kiknek legédesebb mosolya, leg-
Igy ama catastropha után, mikor Borz urat a igézöbb pillanata, mintegy csak az ő részére látszott 

hágcsón legurulni s az öreg Szécsinét, mint valami létezni, s kiknek vonásaiból kitűnt, mennyire szeret-
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nék, ha a szenveéldyes, gazdag ifjú, minél elébb va- ő  még ha valakit meg is dicsért, mi nagy ritka, 
lami nyilatkozat vakmerőségét koczkáztatná. ság volt, s többnyire csak kétértelmű nőknek jutott e

Ágnest, a ki csak ismerte, eszes müveit leánynak szerencse; úgy tudta a dicséretet is intézni, hogy ez- 
tartotta: mindemellett Hederfáy azt vette észre, hogy által más valakit árnyékba helyhezzen, vagy kiseb- 
a kedves, üde leányka némely dolgokat épen nem bitsen.
tud, vagy nem akar érteni. Ilyen egyéniség, kinek élve az, hogy az embe-

H allotta ugyan, hogy a leány udvarlói közt Sze- reknek kellemetlenségeket mondjon, kinek hiúságát 
rém váryt is megnevezték : de vagy nem hitte, hogy minden kis gyermekség sérti, mire más nem is gon- 
ezen ember veszedelmes lehetne reá nézve; vagy dől; nagyon könnyen szerezhet magának egy-két pár- 
azon elfogultságok egyikének mámora alatt szenve- viadalt, s ezáltal egész sereg ellenséget : először már 
dett, melyek okozzák : hogy az életben olykor égé- a gyávák közt, kik ösztönszerüen gyűlölnek minden 
szén megfoghatlan feledékenységekre s figyelmetlen- ity v iada lt; aztán ha győz, a legyőzöttnek baratjai s
ségekre bukkanunk. rokonai közt

Elég annyi, hogy ö valóban e temondáknak sem- Hederfáy azonban ugylátszik megszokta az ily 
mi legkisebb fontosságot sem látszott tulajdonitani. kala»dokat s szerencséjébe bízott

Legjobb lesz -  ezt gondold -  ha Széesvárra ,  meg kellett verekedni, mivel Hederfáy
ы „ , , ö . , ,  , , , azt. mondta neki : hogy nem ért ahoz, mihez pedig

megyek s a dolognak nyílt, őszinte szavakkal véget ^  ^  д  másikat nem ismerv^n £

vetek. » eit így о 'os о о ova n®m e ® nézte, állítólag lábára is hágott : aztán kisült, hogy 
len, hogy Agnes, mihelyt komoly szándékot lát, ki- fiatal franczia herc* ki Magyarországban
lép közönyös és semleges szerepéből. utazott s Hederfáyt rustre-nek nevezte : mi közel ro-

Hederfáy, mielőtt a Szécsi családot falusi laka- kona rüpöknek . _  uj ra  párbaj.
ban meglátogatná, Pestre ment, s ott vidám lakoma- Hederfáy jobb karját megsurolta egy kissé a go
zások közben, két párbajra tett szert, szerencsére min- ly<J _  ez ^  minden baja Három nap mulya már
den komoly eredmény nélkül. útban volt Széesvárra, még karjá t sem hordta ken-

Ne bámuljon senki, ha e kissévkülönczködő tör- dőben. 
ténetben, itt*ott erős színekkel s szemközt á llíto tt Pesten azonban azt beszélték, hogy elvesztendi 
végletekkel találkozik. — Ez eseményeink természe- karját, mire a franczia • herczeg azt mondta : II n’y a 
tében s választott tárgyunkban talalja indokolását. pás de mal к Qá, ce sera un rustre  manchon, voilá tou t 

Aztán ne feledjük, hogy Hederfáy az volt, am it azaz : Se baj ! félkarú rüpők lesz a jámbor, 
a magyar rósz májú embernek nevez. Azonban ő igen szépen m egtarto tta mindakét

Olyan mint a kés gyermek-kezekben, s a ki vele karocskáját további használatra, 
társalgott, soha sem tudta, melyik pillanatban pót- Széesvárra érkezvén, Kálmán igen szivesen fo- 
tyant ki valami udvariatlanságot vagy épen go- gadta őt. A könnyű szekér tigris elöbörével, csinos 
rombaságot, m elyért aztán kénytelen az ember huszárral bakján s öt tátos által vonatva, valóban 
öt kihíni. kellemes jelenet volt, magyarember szemében.

A r a n y  m o n d a t o k .
Külföldi remek írók után.

Új nézetek átalában nem igen tetszenek az öreg Minden dolgok között csak az érzéketlenség az, 
embereknek; ők szivesen rá  beszélnék magukat, hogy mi megbánt; a heves képzelőtehetségű emberek több- 
a világ a helyett, hogy előre menne, csak veszített, nyire jóindulatuak. Staelné.
mióta ők megszűntek fiatalok lenni. Staelné.

A nőiség hatalm a, mely egyesekben az átalá- 
nosra hat, roppant, óriási, kiszám ithatlan, mint a vi- 

Még is csak az sajátlag, mi az élet élveit emeli, lágtenger hatalma, s mégis az is m int ez, csak egyes 
hogy saját erőink nemesitése után törekszünk. csöppekből áll. B u ro w  J u lia .

Sch iller S aro lta .
----------------------- asszony  életeleme : a szeretet.

Egy egészséges lélekben vetett új gondolat, úgy B u row  Ju lia .
mint pezsgő anyag a nemes borban — homályosit, ------------------------------------- —----------------------------------
hogy tisztitson. D ü rin gsfeld  Id a . Felelős szerkesztő : Vachott Sándoriié.

Nyomatott Länderer 6а U eckenastnál Pesten, 1861.
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